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 20-10,  11/30פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 מרכז קהילתי "בית אשכול" 06.12.20מיום 

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר  -  מר שלמה מליחי

 סגן ראש העיר  -  צורי כהן מר
 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש

 חבר מועצה - מר בוריס יודיס  
 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

 חבר מועצה -  מר דני דסטה 
 חבר מועצה  - מר מנחם גולד      

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חברת מועצה   -  אדרי גב' בתיה
 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי

 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 

 חסרים:
 (בידוד)חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               

 (בידוד) משנה לראש העיר -  מר מיכאל ברקן
 
 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה               -מר שלום שלמה                

 יועמ"ש העירייה     -   מר איתי קידר 
 גזבר העירייה           -  מר איציק שריקי
 מהנדס העיר -  מר ישראל קנטור

   מבקרת העירייה -    גב' עינב פרץ
 מנכ"ל חכ"ל -   מר נתנאל כהן
 מנהל אגף שפ"ע -  מר שמעון עמר
  מנהלת הון אנושי -  גב' חמוטל גנון
 מנהל חינוךראש  -  גב' טינה ולדמן
 רווחה אגףמנהלת  -  גב' סיגל בניאס
 צעירים וקהילהאגף מנהלת  -  גב' תמר דיגמי

 
  

 

 
   19:02הישיבה נפתחה בשעה 
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 ראש העיר מציג מצגת נתונים דמוגרפיים של העיר עפולה
 

 תושבים בשנה . 5% -תושבים, ישנה הגירה חיובית של כ 60,692 עפולה מונה כיוםראש העיר: 
דירות ריקות. מבחינה דמוגרפית,  400מספר הדירות הריקות בעפולה הולך ומצטמצם, ישנם כיום 

עקב הצמיחה במספר  .18מהתושבים הינם בגיל לידה עד  28%הינה עיר צעירה. העיר עפולה 
בבניית גני ילדים, אגפים חדשים בבתי ספר  2019נערכנו בהתאם החל משנת  ,התושבים הצעירים

  .ובי"ס חדש
 
 

 ראש העיר מציג מצגת נתוני קורונה
 

גם על העיר עפולה. הרמזור של עפולה היה  והדבר משפיעבמדינה,  למצבכולכם ערים ראש העיר: 
כרגע  .יקבע בכל יום ד' בשבועיקובעת שהמדד הירוק מאוד עד לשבוע שעבר. ישנה החלטת ממשלה 

בקצב הנדבקים. בשבוע באחוזים אולם בנתונים ישנה עלייה מאוד מדאיגה  ברמזור ירוקבצבע עפולה 
במצטבר  .חולים חדשים 63על  אנחנו עומדיםשבוע הנוכחי ובחולים חדשים לשבוע.  10עבר עמדנו על 

הצפי שנכנס לתחום  מקרים שקרו בעיר. 3נכון להיום. כמות החולים עלתה עקב  חולים 71ישנם 
 הנדבקים.יה ירידה במספר רביעי תההאדום ומיום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :על סדר היום

  .2020שינויים בתקציב לשנת  .1

  .אישור תב"רים .2

  .2020לשנת  2+3אישור רבעון  .3

  .אישור הלוואת איזון .4

  .אישור הלוואה לצורכי פיתוח גבעת המורה ועפולה עילית .5
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 2020שינויים בתקציב לשנת  :1נושא מס' 
 

עיר בשנה הנוכחית. השינוי המשמעותי בתקציב הזהו השינוי השני שאנחנו מביאים למועצת  :גזבר
ויים שנעשו הינם שינויים בהתאמות מול נההכנסות הנובע ממשבר הקורונה. השי קיטוןהוא 

. מבקשים לאזן את התקציב 2מלש"ח  18 -. הגדלנו את ההנחות בכ1 השינויים העיקריים: .ההוצאות
מלש"ח. משרד הפנים נתן את האופציה  19נו רוצים לבקש ממשרד הפנים בסך בהלוואה שאנח

מלש"ח  2לרשויות המקומיות השנה להגיש בקשה בעקבות הקורונה.  כמו כן, קיבלנו תוספת של 
 ₪  411,496,000של  סע"מעמידים את התקציב המעודכן  .ממשרד הפנים על שינויים בארנונה

 

, שינויים 2020לשנת  2+3אישור רבעון נושאים:  6היום התקיימה וועדת כספים, נדונו בה  :חביב פרץ
מלש"ח לשכונת גבעת המורה ועפולה  5, הלוואה בסך 2021, הלוואת איזון, תקציב 2020בתקציב 

אני מודה למשתתפים בישיבה, למנכ"ל העירייה,  .עילית ואישור תב"רים. הפרוטוקול חולק לכם
 הלי האגפים ולכל מי שנטל חלק בהכנת התקציב.לגזבר, למנ

 
 ראש העיר קורא לסדר פעם ראשונה את הגברת נגה שרון

 

מלש"ח? לא קיבלתי תשובות מספקות  40 –מדוע בזמן קורונה תקציב העירייה גדל ב  כפיר סרוסי:
 בוועדת הכספים.

והלוואת מלש"ח  18 -של כהנחות סוציאליות  הם: 2020השינויים העיקריים בתקציב : ראש העיר
 מלש"ח. 19איזון 

 
 

  20/830החלטה מספר 

 .2020השינויים בתקציב לשנת את  חברי מועצת העיר מאשרים 
 

מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי צורי כהן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, בעד: 
 , לירז וזאן.אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 
 
 

 סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.נגד: כפיר 
 

 
 

 אישור תב"רים :2נושא מס' 
 
 

 אחזקת מועדון נוער בשכונות – 1489אישור הקמת תב"ר   2.01

             ₪ 48,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  48,000    המשרד לחיזוק חברתי

 ₪ 48,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 מזגנים למוסדות חינוך – 1197אישור הגדלת תב"ר  2.02

 הקצאת משרד החינוך שנה ג' לפיילוט)שינוי מזג אויר( במסגרת קול קורא 

 ₪   387,756    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   129,686           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   129,686             משרד החינוך

 ₪  517,442   תב"ר ע"ססה"כ מעמידים את ה

 

 פ"רווחה חינוכית תש – 1490אישור הקמת תב"ר   2.03

 הקצאה משרד החינוך לתש"פ במסגרת תוכניות שהוגשו בקול קורא 

             ₪ 209,636 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  209,636     משרד החינוך

 ₪ 209,636   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1491אישור הקמת תב"ר   2.04

             ₪ 74,338 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  66,904      רלב"ד

 ₪  7,434     קרנות הרשות

 ₪ 74,338   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יהודה–נגישות אקוסטית  – 1492אישור הקמת תב"ר   2.05

 הקצאה לתלמיד להנגשת כיתת לימוד 

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  30,000     משרד החינוך

 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שהם–נגישות אקוסטית  – 1493אישור הקמת תב"ר   2.06

 הקצאה לתלמיד להנגשת כיתת לימוד 

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 שהם–נגישות אקוסטית  – 1494אישור הקמת תב"ר   2.07

 הקצאה לתלמיד להנגשת כיתת לימוד 

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 ממ"ח–נגישות אקוסטית  – 1495אישור הקמת תב"ר   2.08

 הקצאה לתלמיד להנגשת כיתת לימוד 

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 

 

 אורט–נגישות אקוסטית  – 1508אישור הקמת תב"ר   2.09

 הקצאה לתלמיד להנגשת כיתת לימוד 

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 אלון–נגישות אקוסטית  – 1496הקמת תב"ר אישור   2.10

 הקצאה לתלמיד להנגשת כיתת לימוד 

             ₪ 120,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  120,000     משרד החינוך

 ₪ 120,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יובלים-הנגשה פיזית – 1497אישור הקמת תב"ר   2.11

 כיתות לימוד לתלמידים בעלי מוגבלויות  הנגשת

             ₪ 180,673 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  180,673     משרד החינוך

 ₪ 180,673   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 ביה"ס יזרעאל -תוכנית מישרים – 1498אישור הקמת תב"ר   2.12

 במסגרת "מישרים "הצטיידות לביהס ומרחב הכלה 

             ₪  172,701 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪ 172,701     משרד החינוך

 ₪ 172,701   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מועדוניות חינוך – 560אישור הגדלת תב"ר  2.13

בכפר הילדים בעפולה הפעלת שני מועדוניות לתלמידים בעלי רקע סוציאלי  המועדוניות פועלות 
 עלית ובשיתוף עם הנהלת הכפר .

 ₪   4,620,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   278,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   278,000             משרד החינוך

 ₪  4,898,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יובליםהצטיידות ביה"ס  – 1209אישור הגדלת תב"ר  2.14

 הצטיידות בשיתוף אגף לתלמידים נכים בביטוח לאומי 

 ₪   723,732    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   5,260           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   5,260             משרד החינוך

 ₪  728,992   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 צהרונים בגני ילדים – 457אישור הגדלת תב"ר  2.15

 הפעלת תוכנית צהרונים לגני טרום חובה לתשפ"א עם משרד החינוך המסגרת ניצנים 

 ₪   28,865,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,375,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,375,000            השתתפות הורים

 ₪  30,240,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 מגמת אומנויות בן גוריון – 997אישור הגדלת תב"ר  2.16

 הפעלת מגמות אומנויות לתש"פ ותשפ"א בקריית חינוך אורט בן גוריון 

 ₪   353,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   270,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   270,000            השתתפות הורים

 ₪  623,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תגבור לימודי ליבה יסודיים – 896אישור הגדלת תב"ר  2.17

 תכנית לתגבור לימודי לביהס בהתאם לגיבוש תוכנית מותאם לכל ביה"ס

 ₪   1,328,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   215,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   215,000             813.780סעיף 

 ₪  1,543,000   מעמידים את התב"ר ע"ס סה"כ

 

 תומכי הוראה יסודיים  – 1485אישור הגדלת תב"ר  2.18

ס היסודיים שנמצאו "פועלת בביה תוכנית משרד החינוך לתשפ"א במסגרת מתווה הפעלת קורונה ,
 זכאים לה, והכוללת גם תקציבים להפעלת העשרה וציוד .

 ₪   500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   800,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   800,000             משרד החינוך

 ₪  1,300,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

  2020עיר ללא אלימות  – 1439אישור הגדלת תב"ר  2.19

 ₪   985,309    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 66,667           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  50,000    המשרד לחיזוק קהילתי

 ₪   16,667            1747000780סעיף 

 ₪  1,051,976   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 הדרך החדשה אתיופים – 1499אישור הקמת תב"ר   2.20

             ₪  57,143 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪ 57,143     משרד החינוך

 ₪ 57,143   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 עיר המח"ר – 1186אישור הגדלת תב"ר  2.21

תוכנית ייעודית למערכת החינוך משותפת עם משרד המדע עמותת ואייטק והטכניון בתחומי 
 חלל,רובוטיקה ומחשבים .

 ₪   1,833,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   330,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   200,000             8176.910סעיף 

 ₪  130,000     8111.784סעיף 

 ₪  2,163,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פרויקט מיל"ת – 890אישור הגדלת תב"ר  2.22

 תוכנית משרד החינוך לחט"ב לתגבור לימודי ומסגרת לתלמידים 

 ₪   523,702    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   176,000           ים לאשר הגדלת  התב"ר  מבקש

 ₪   123,000             814.780סעיף 

 ₪  53,000     815.780סעיף 

 ₪  699,702   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פרויקטים חינוכיים – 790אישור הגדלת תב"ר  2.23

 -הפעלת תוכניות תוספתיות לתשפ"א המותאמות לצורכי ביהס בינהם

 תחים עתיד, נירים, הטייסת, מכללת שאנן, חלוץ חינוכי, מניעת נשירה בחט"ב,פו 

 חדר מל"א ביסודי .

 ₪   1,450,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   425,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   100,000             815.780סעיף 

 ₪  50,000     813.781סעיף 

 ₪  75,000     814.781סעיף 

 ₪  200,000      811.786סעיף 

 ₪  1,875,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2020עידוד עליה  – 1500אישור הקמת תב"ר   2.24

             ₪  230,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪ 207,000     משרד הקליטה

 ₪  23,000     1.86.780סעיף 

 ₪ 230,000   מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 

 

 2020קליטת עולים בקהילה  – 1501אישור הקמת תב"ר   2.25

             ₪  78,414 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪ 70,573     משרד הקליטה

 ₪  7,841     1.86.780סעיף 

 ₪ 78,414   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2020יום הניצחון  – 1502ת תב"ר אישור הקמ  2.26

             ₪  29,224 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪ 26,301     משרד הקליטה

 ₪  2,923     1.86.780סעיף 

 ₪ 29,224   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2020פרויקט בני המנשה  – 1503אישור הקמת תב"ר   2.27

             ₪  166,667 תב"ר ע"ס             מבקשים לאשר הקמת   ה

 ₪ 150,000     משרד הקליטה

 ₪  16,667     1.86.780סעיף 

 ₪ 166,667   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פרויקט בני חייל – 1504אישור הקמת תב"ר   2.28

             ₪  210,500 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪ 210,500     הביטחוןמשרד 

 ₪ 210,500   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 עובדי אחזקת מוסדות חינוך וציבור  – 1354אישור הגדלת תב"ר  2.29

 ₪   610,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   400,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   400,000             קרנות הרשות

 ₪  1,010,000   מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 

 

 ביצוע גגות סולריים על מבני עירייה/חכ"ל – 1505אישור הקמת תב"ר   2.30

             ₪  4,369,529 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪ 4,369,529   בנק מרכנתיל דיסקונט –הלוואה 

 ₪ 4,369,529   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח ותקן מתקני משחק – 1098אישור הגדלת תב"ר  2.31

 ₪   1,450,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   250,000             קרנות הרשות

 ₪  1,700,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 כבישים ומדרכות – 493אישור הגדלת תב"ר  2.32

 ₪   13,000,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   250,000             קרנות הרשות

 ₪  13,250,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 אירועי תרבות תורנית יהודית – 1121אישור הגדלת תב"ר  2.33

 ₪   465,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   142,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   142,000             משרד החינוך

 ₪  607,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 שמאים - 323אישור הגדלת תב"ר  2.34

 ₪   4,450,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   300,000             הרשותקרנות 

 ₪  4,750,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יוזמות חינוכיות – 461אישור הגדלת תב"ר  2.35

העשרה רפורמה בגני טרום, תוכנית מפתח הל"ב, מרכז פסג"ה, חינוך -הקצאות משרד החינוך ל
 וכד' גופני ליסודי, מקדמי בריאות, יום מעשים טובים, חוויה יהודית, 

 ₪   2,039,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   260,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  90,000     משרד החינוך

 ₪   170,000            גביה ממשתתפים

 ₪  2,299,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 גן עומר א–נגישות אקוסטית  – 1506אישור הקמת תב"ר   2.36

 לתלמיד בעל צרכים ייחודיים . הנגשה

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 טאבלטים-רכישת אמצעי קצה – 1507אישור הקמת תב"ר   2.37

 יחידות . 109-מידים זכאות להקצאת מפעל הפיס במסגרת קול קורא עבור טאבלט  לתל

             ₪ 87,200 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  74,120     מפעל הפיס

 ₪  13,080    מחשבים סעיף 

 ₪ 87,200   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 
 הגזבר מציג את התב"רים

 
אליכם, מקור המימון הינו משרד נפלה טעות סופר בחומר שנשלח  2.24-2.27בתב"רים  :גזבר

 .הקליטה ולא משרד החינוך
 

 2.15-2.16בתיה אדרי מבקשת להפריד את תב"רים 
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  20/840החלטה מספר 

 2.15-2.16למעט תב"רים  התב"רים את פה אחד  חברי מועצת העיר מאשרים
 

איתי כהן, מוטי בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, 
 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.

 
  085/20החלטה מספר 

 

 .2.15-2.16התב"רים  אתחברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי 
 דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן. אלוש,

 
 נגד: כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.

 
 

 
 

 2020לשנת  2+3אישור רבעון  :3נושא מס' 
 

 .כל ההכנסות וההוצאות היו לפי הצפי שלנו .אש"ח 61בעודף תקציבי של  2סיימנו את רבעון : גזבר
  1.5-באנחנו כבר רואים את ההתפתחות של בעיית הגבייה בארנונה ומסיימים את הרבעון  3ברבעון 

 ןוקיבלנו עבור 3-5/20מלש"ח גרעון שנובעים מבעיית הקורונה. הענקנו הנחות בארנונה בחודשים 
אנחנו במסע הסברה וסיוע לבעלי העסקים להגשת בקשה  6-12/20שיפוי מהמדינה. עבור חודשים 

 תקבל עבורם שיפוי. לקבלת החזר מהמדינה בכדי שהעירייה

מתקשרים לבתי החברה הכלכלית  העירוני, נציגי  מעבר לרשתות החברתיות והפייסבוק נתנאל כהן:
אם אתם  לווים את בעלי העסקים בהגשת הטפסים.העסק בכדי להציע סיוע במילוי הטפסים ומ

אנחנו נגיע אליהם פיזית ונסייע  ,נתקלים בבעלי עסקים שמעוניינים בסיוע תפנו אותם בבקשה אלינו
 ככל שיידרש.

 

 

  20/860החלטה מספר 

 .2020לשנת  2רבעון  אתחברי מועצת העיר מאשרים 
 

כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי 
 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן.

 
 נגד: כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.
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  20/087החלטה מספר 

 .2020לשנת  3רבעון  אתחברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי 
 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן.

 
 נגד: כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.

 
 

 אישור הלוואת איזון:  4נושא מס' 

ונתנה אופציה להגיש בקשה להלוואה לאיזון המדינה מבינה את מצוקת הרשויות המקומיות  גזבר:
בכדי שהרשויות לא יסיימו בגרעון תקציבי. המשמעות של סיום בגרעון תקציבי לרשויות כמו עפולה 

 19לכן אנחנו מבקשים לקחת הלוואת איזון בסך  שהיא רשות יציבה היא, שלא נהיה רשות יציבה.
 הינה ובה ביותר הינה הצעת בנק לאומימלש"ח. לאחר בחינת התנאים במספר בנקים, ההצעה הט

0.56% P- שנים. 10-ל  

מאשרים לגזבר להמשיך את אנו מלש"ח,  19עד במידה וההלוואה שתאושר תהיה  ראש העיר:
 התהליך.

 

  20/880החלטה מספר 

מבנק לאומי לישראל ₪  19,000,000 ד סך שלן עאיזוההלוואת את חברי מועצת העיר מאשרים 
 -P 0.56%בריבית של  

 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי 
 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן.

 
 נגד: כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.

 

 
 

 לצורכי פיתוח גבעת המורה ועפולה עיליתאישור הלוואה  :5נושא מס' 

 
 
 
 

. אנחנו רוצים C1-מלש"ח לפיתוח לרובע יזרעאל ו 15לפני שתי ישיבות, אישרנו הלוואה של  :גזבר
קבע ימלש"ח עפ"י תכנית שת 5לקחת הלוואה נוספת לפיתוח שכונות גבעת המורה ועפולה עילית בסך 

 ע"י ראש העיר.
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  20/980החלטה מספר 

 סע", הלוואה לצורכי פיתוח גבעת המורה ועפולה עיליתפה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
 -P 0.56%מבנק לאומי לישראל בריבית של   ₪  5,000,000

 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי 
 וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 19:51הישיבה הסתיימה בשעה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ________________     ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


